
Természetvédelmi prioritások és célkitőzések 
 
Mocsai ürgés legelı HUDI20032 különleges természetmegırzési terület 
 
Prioritás  (SDF 4.2 Quality and Importance): 
 
Kiemelt fontosságú cél a következı fajok/élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása: 
 
Kiemelt közösségi jelentıségő élıhelytípusok: 6260 Pannon homoki gyepek 
 
Közösségi jelentıségő állatfajok: közönséges ürge (Spermophilus citellus), magyar futrinka 
(Carabus hungaricus) 
 
Közösségi jelentıségő növényfajok: homoki nıszirom (Iris humilis subsp. arenaria) 
 

Célkitőzések (SDF 6.2 Management): 
 
Általános célkitőzés: 
 
A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitőzése az azon található, a kijelölés 
alapjául szolgáló közösségi jelentıségő fajok és élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi 
helyzetének megırzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 
feltételeinek biztosítása. 
 
Specifikus célok: 
 
Kedvezı természetvédelmi helyzet megırzése: 
A jelölı fajok populáció nagyságának megırzése, a populációk elterjedési területe nem 
csökkenhet. 
A jó állapotú pannon homoki gyepek, mezofil kaszálók természetszerő szerkezetének, 
fajkészletének megırzése. 
A többlet vízhatástól függı jelölı élıhelyek számára a megfelelı vízellátottság és vízháztartás 
biztosítása, vízjárást negatívan befolyásoló vízrendezési beavatkozások nem végezhetıek. 
 
Kedvezı természetvédelmi helyzet elérése érdekében szükséges fejlesztés: 
Inváziós fajok, különösen a selyemkóró, kanadai aranyvesszı, fehér akác, bálványfa, fekete 
fenyı, erdei fenyı, által veszélyeztetett jelölı gyeptársulások megóvása a degradációtól, az 
inváziós fajok terjedésének megállítása, állományaik csökkentése. 
Az aktuális természeti állapothoz igazodó legeltetési/kaszálási rendszer kialakítása és 
megvalósítása a pannon homoki gyepek és mezofil kaszálók területén a 
túlhasználat/alulhasználat elkerülése érdekében. 
A területen található cserjésedett, mesterségesen erdısített pannon homoki gyepek 
visszaalakítása gyepekké, vagy ıshonos fafajú erdıkkel mozaikos gyepekké. 
A magyar futrinka (Carabus hungaricus) és a homoki nıszirom (Iris humilis subsp. arenaria) 
állományainak megırzése érdekében biztosítani kell az élıhelyéül szolgáló pannon homoki 
gyepek fenntartását. 
Az ürgés gyepterület intenzív legeltetése az ürgepopuláció fennmaradása érdekében. 
A területen elıforduló kisfészkő aszat (Cirsium brachycephalum) populációjának 
megerısítése, a faj számára megfelelı vízviszonyok helyreállításával, a legeltetett állatok 
mennyiségének, fajának, fajtájának optimalizálásával, a térben és idıben mozaikos kaszálási 
gyakorlat elterjesztésével. 
Az élıhelyeket veszélyeztetı egyéb tevékenységek (pl.: gépjármő forgalom, crossmotorozás, 
quad, illegális bányászat) megszüntetése, a jogilag nem létezı, de kijárt földutak felszámolása 



A becserjésedés miatt leromlott kékperjés láprétek és mocsárrétek visszaalakítása, és 
fenntartása. 
Abiotikus katasztrófák (pl: tőzkár) elhárítása 
A jelölı élıhelyek infrastrukturális fejlesztésekkel szembeni védelme. 
 


